Alles voor bewaring en
verwerking van aardappelen,
uien en wortelen
Improving your agribusiness in an intelligent way
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Turnkey projecten
Tolsma-Grisnich heeft als doel het optimale bewaar- en verwerkingsrendement voor haar telers, verwerkers en industriële verpakkers te
bereiken. Omdat elke klant en ieder proces anders is, gaat het veelal
om maatwerk en intelligentie. De adviseurs van Tolsma-Grisnich

Als familiebedrijf is Tolsma-Grisnich al meer dan

begrijpen de markt als geen ander en analyseren samen met de

75 jaar pionier en leidend specialist op het gebied
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van efficiënt bewaren en primair verwerken van
aardappelen, uien en wortelen.

b
Conceptgerichte oplossingen
Vanuit de internationale aardappelhoofdstad Emmeloord

klant het gehele bewaar- en verwerkingsproces. Bij een turnkey
project komt alle opgebouwde kennis en ervaring van beide
bedrijven samen in de innovatieve besturing van de installatie.

Bewaren

Service en ondersteuning
De kennis en ervaring die Tolsma-Grisnich heeft opgebouwd

bedient Tolsma-Grisnich haar klanten met slimme, innovatieve

over de producten deelt zij graag met haar klanten. Dat uit zich

en conceptgerichte oplossingen waarmee zij zich aantoonbaar

bijvoorbeeld in gedegen bewaaradvies, maar ook in informatie

onderscheidt. Met hoogwaardige maatwerkoplossingen en een

over het optimale onderhoud van de installatie. De specialisten

intensieve procesbegeleiding ontzorgt Tolsma-Grisnich haar

van de service & onderhoud afdeling voorzien klanten wereldwijd

klanten volledig en realiseren zij gegarandeerd het hoogste

van advies en oplossingen, gedurende de hele levensduur van de

rendement.

installatie.

Research & Development

Ambitieus, innovatief en intelligent
De volgende stap in precisielandbouw gaat zich afspelen

milieuvriendelijke koelinstallaties met natuurlijke koude-

in de bewaring en verwerking van agrarische producten.

middelen. En software die niet alleen alle stappen in de

Informatie als productkwaliteit, marktinformatie, energie-

keten optimaal op elkaar afstemt, maar ook nog eens

tarief en weersvoorspelling wordt gebruikt om te zorgen

informatie verzamelt over kostprijs, onderhoud(skosten)

voor een hoogwaardig eindproduct. Juist dit maakt de

en belangrijke gegevens over het te bewaren en/of te

R&D afdeling van Tolsma-Grisnich uniek.

verwerken product. Deze intelligente software maakt
het mogelijk bedrijfsprocessen en producten optimaal te

Intelligente installaties

managen.

Informatietechnologie en Industrie 4.0 zijn de sleutelwoorden. Denk aan: nog slimmere klimaatcomputers en
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